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Sammanfattning 

Introduktion: En ökad ohälsa på arbetsplats i form av ökad arbetsbörda, stress och press från 

arbetsgivare är vanligt förekommande i dagens Sverige vilka kan leda till en rad olika 

sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar i längden. Syfte: Syftet med föreliggande studie 

var att beskriva vad de anställda på företag inom hälsobranschen upplevde vara en hälsosam 

eller ohälsosam arbetsplats. Metod: En kvalitativ metod användes där intervjuer gjordes 

utifrån en frågeguide. Analysmetoden var temaanalys där tre teman framkom. Resultat: Tre 

teman framkom; en social samvaro med arbetskamrater, ett gott ledarskap samt tillgång till 

friskvård och rörelse. Slutsatserna i studien indikerade på att arbetsuppgifterna i sig inte var 

lika viktiga som den sociala samvaron och ledarskapets runtomkring för att arbetsplatsen 

skulle uppfattas hälsofrämjande. Implikation: Förslag till vidare forskning är att försöka få ett 

mer jämlikt förhållande mellan män och kvinnor som deltar i vidare studier samt att 

intervjuguidens frågor kan utvecklas mer för att bättre svara mot syftet. Vidare anses de 

friskfaktorer som redovisas i resultatet ändå kunna vara en bra grund att referera till vid 

tillexempel interventioner på arbetsplats eller för en generell utveckling till en mer 

hälsofrämjande arbetsplats inom ett specifikt företag. 
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Summary  

   

Introduction: Increased ill health in the workplace in terms of increased workload, stress and 

pressure from employers is common in Sweden today, which may lead to a future variety of 

medical conditions and disabilities. Aim: The aim of the present study was to describe what 

employees at companies in the health industry experienced as a health and illhealth on a 

workplace. Method: A qualitative approach was used in which the interviews were based on an 

interview guide. The method of analysis was thematic analysis in which three themes emerged. 

Results: Tree themes emerged; a social interaction with colleagues, good leadership, and access 

to health care and movement. The findings of the study indicated that the tasks themselves 

were not as important as the social interaction and the leadership so that the workplace was 

perceived as healthy. Implication: Suggestions for further research is to try to get more equal 

number of men and women engaged in further study and to develop the questions in the 

interview more to answer the purpose better. Furthermore, the health factors reported in the 

results could still be a good foundation to refer to, for interventions in the workplace or for the 

overall development of a healthy workplace within a specific company. 
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Introduktion 

Idag arbetar 2,3 miljarder människor världen över, och av dessa 2,3 miljarder arbetar 1,9 

miljarder under ohälsosamma och osäkra arbetsförhållanden (Världshälsoorganisationen, 

2007). Förutom detta finns det ca 120 miljoner barnarbetare som arbetar under ohälsosamma 

arbetsmiljöer. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) statistik förekommer 160 miljoner 

nya fall av arbetsrelaterad ohälsa varje år, och varje år dör ca 1,7 miljoner personer pga. 

arbetsrelaterad sjukdom (Världshälsoorganisationen, 2007). 

I Sverige finns till skillnad från många andra länder olika politiska målområden inom 

folkhälsa. I Sverige finns 11 stycken folkhälsomål vilka har uppgiften att bidra till en god 

hälsa hos befolkningen. Bland dessa finns målområde fyra som heter ”Hälsa i arbetslivet” och 

innebär att förebygga ohälsa men även att göra insatser som främjar hälsan i arbetsmiljön. 

Begrepp som en hälsofrämjande arbetsplats finns omtalat, och innebär att både den fysiska, 

psykiska och sociala tryggheten och säkerheten bör säkerställas inom en arbetsplats (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011). Trots detta har sjukfrånvaron ökat under de senaste åren med hela 

20% vilket anses vara en nedgång inte bara för välfärden i Sverige utan även medföra mycket 

lidande för de drabbade. Dagens moderna samhälle är inriktat på att tjäna pengar med ständig 

omorganisering, brist på bra ledarskap och brist på personlig kontroll och stöd på arbetsplats, 

anses vara huvudorsaker till denna nedgång av arbetslivet och den generella hälsan i Sverige 

(Menckel & Österblom, 2002). 

Ur ett folkhälsoperspektiv gäller det att främja hälsan på arbetsplats genom att öka och stärka 

de skydds och friskfaktorer som finns för hälsa på arbetsplats. Utifrån målområde fyra, hälsa i 

arbetslivet, kan strategier och interventioner för att förebygga ohälsa skapas, tillexempel att 

öka autonomin (självständighet) eller empowerment (egenkraften) hos de anställda (Naidoo & 

Wills, 2007). Genom att själv kunna hantera påfrestningar från arbetslivet sedermera undvika 

att falla in i de riskmönster som även är sammankopplade med arbetsplatsen och den 

generella hälsan därmed. På så vis har inte riskfaktorerna lika stor påverkan för den enskildas 

hälsa. 
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Bakgrund 

Definitioner 

En hälsosam arbetsplats är enligt WHO definierad av fyra faktorer vilka integrerar 

tillsammans. Dessa fyra faktorer utgörs av; psykosocial miljö, fysisk miljö, personalens 

hälsoresurser och samhällsinvolvering (Burton, 2010). Den psykosociala miljön handlar om 

de sociala relationerna inom arbetsplatsen och grundar sig på hur ledningen och 

organisationen ser ut. Den fysiska miljön berör allt som finns på arbetsplatsen som kan 

påverka individens hälsa, bland annat arbetsutrustning, maskiner, kemiska faktorer (Diènea et 

al., 2011). Personalens hälsoresurser innefattar tillexempel de hälsofrämjande policys eller 

riktlinjer som företaget tillhandahåller sin personal. Den sista faktorn enligt WHO är 

samhällsinvolvering, vilken innebär att företaget kan erbjuda sina anställda en direkt koppling 

till samhället genom tillexempel att erbjuda de anställda gratis eller till ett förmånligt pris, 

tillgång sjukvård och att företaget samarbetar på andra sätt med omgivande samhälle både för 

de anställdas skull men även för deras familjers trevnad (Burton, 2010). 

 

Begreppet arbetsmiljö innehåller, både de psykosociala faktorerna men även de fysiska 

faktorerna. De faktorer som skapar en hälsosam arbetsplats kallas friskfaktorer och kan även 

vara samma faktorer som bidrar till en ohälsosam arbetsplats men de kallas då för 

riskfaktorer. Riskfaktorer kan dock vara helt andra saker. En ohälsosam arbetsplats skulle 

alltså kunna innebära en arbetsplats där det inte finns tillräckligt med socialt stöd, där 

arbetarna inte kan påverka sina arbetsuppgifter eller ta beslut nämnvärt, där prestationskraven 

är höga och arbetsmiljön dålig, allt detta tillsammans skapar arbetsrelaterad ohälsa som 

tillexempel utrycker sig som stress. Ett ohälsotillstånd som stress beror alltså mycket på de 

psykosociala arbetsfaktorerna, och kan leda till andra följdsjukdomar (Diènea et al., 2011). 

 

Arbetsrelaterade ohälsofaktorer 

Riskfaktorer kan delas in i säkerhet och miljö som innehåller kemikalier och oljud, (Hong & 

Hwang, 2012 ). Säkerhet och miljö är något av det främsta när det gäller arbetsmiljö. Det kan 

handla om halk- och fallolyckor, maskin och elektronikolyckor. Förutom de direkta skadorna 

via exponering och olyckor, kan mer indirekta skador uppstå över tid och utmynna i 

förlängningen till en sjukdom, förslitning eller ett handikapp. Detta involverar tillexempel 

hörselskador på grund av exponering av arbetsrelaterade oljud och fysiska förslitningsskador 
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samt muskelskelettsjukdomar, orsakade av monotont arbete, oergonimiska arbetsställningar 

och så vidare. Dessa typer av fysiska faktorer är oftast täckta av försäkringar, men inte 

olyckor involverande motorfordon, förslitningsskador eller muskelskelettsjukdomar (Burton, 

2010). I inledningen nämndes att 160 miljoner nya fall av sjukdom uppkommer på grund av 

arbetsplatsen varje år och bland dessa är tillexempel infektionssjukdomar som hiv, hepatit b 

och c de vanligaste förekommande inom arbetsmiljön i vård och omsorg och på sjukhus. I en 

arbetsmiljö där de anställda exponerats för kemiska eller biologiska faktorer som tillexempel 

asbest, förekommer cancer, reproduktionsfel och kroniska luftvägssjukdomar som konsekvens 

av arbetet. Hudsjukdomar är vanligt bland arbeten där arbetarna jobbat utomhus och 

exponerats för solljus hela dagarna (Burton, 2010). 

 

Psykologiska faktorer som innehåller socioekonomisk status, socialt stöd och arbetsrelaterad 

stress, samt organisatoriska faktorer som kan innebära schemautformning, skiftarbete och 

övertidsarbete (Estabrook, Lemon, Magner, Rosal & Zapka, 2009; Hong & Hwang, 2012).
 

Exponering för psykologiska riskfaktorer kan leda till en mycket negativ effekt för hälsan, 

både direkta och indirekta konsekvenser. Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar i 

kombination med arbetsstress och tung arbetsbörda, bidrar till högt blodtryck, metaboliska 

syndromet och diabetes, och uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar generellt (Burton, 2010; 

Diènea et al., 2011). Psykiska faktorer kan även påverka den fysiska miljön, indirekt då brist 

på kontroll eller beslutstagande i arbetsmiljön, i kombination med arbetsrelaterad stress kan 

dessutom leda till sämre prestation. Tillexempel för stor arbetsbörda och brist på kontroll kan 

leda till skador, men även indirekta influenser som dålig sömn, medicinering, ändrade 

dryckesvanor, depression, oro, nervositet, och upprördhet kan leda till distraktion från 

arbetsuppgifter och skapa stress, bidra till olyckor och skador på arbetsplatsen, genom att fel 

slutsatser dras eller felbedömningar och andra misslyckande i koordination av arbetsuppgifter 

(Burton, 2010).  

 

Arbetsrelaterad stress  

Höga krav och lite kontroll och beslutsdelaktighet i arbetsuppgifterna i samband med ett litet 

socialt stöd bidrar mest till hög arbetsstress (Kawachi, LaMontagne, Sapp, Sorensen & 

Subramanian, 2010) Arbetsrelaterad stress skapar både psykologiska och fysiska obalanser i 

kroppen och detta påverkar sedan inte bara arbetsprestationen till det sämre och kan orsaka 
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arbetsolyckor, men även påverkas arbetarens personliga hälsa negativt efter arbetstid då 

stressen skapar oro, ångest, högt blodtryck, fysisk inaktivitet felaktigt näringsintag m.m. 

Den stressrelaterade psykiska ohälsan från arbetsmiljön bidrar även till utmattningssyndrom 

(Socialstyrelsen, 2003). Psykosocial stress har även påvisats ha ett positivt samband med ökat 

blodtryck vilket i sin tur hör samman med hjärt- och kärlsjukdomar och morbiditet. Diènea et 

al. (2011)
 
menar att de psykosociala faktorerna på en arbetsplats bör tas med i beräkningarna 

tillsammans med övriga klassiska faktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Detta eftersom 

sjukdomarna har en multifaktoriell läggning där inte endast en faktor orsakar 

sjukdomstillstånd. De som upplever höga krav och liten kontroll på sin arbetsplats är för det 

mesta även rökare. Kawachi et al. (2010) redogör att av de 26 procenten inrapporterade rökare 

i sin studie, hade 40 procent av dem arbetsuppgifter med höga arbetskrav och att arbetare i en 

social arbetskontext röker mindre, samt om de har förtroende till sin chef. De som röker 

upplever mer självuppskattad stress, och de som har arbetsuppgifter med höga arbetskrav och 

stress röker mer (Kawachi et al., 2010). Stress på arbetsplats påverkar hälsan olika mycket 

beroende på den upplevda stressmängden, men när den upplevda stressmängden blir stor, blir 

samtidigt medvetenheten om mat liten. Samtidigt som aktivitetsgraden minskar och 

kostintaget ökar. Mängden skräpmat ökar således med stress, och intagen mängd frukt och 

grönsaker minskar. Därför är arbetsrelaterad stress en avgörande faktor för de anställdas hälsa 

(Barrington, Beresford, Bishop, Ceballos & McGregor, 2012). Liu och Tsai (2012) gjorde en 

omfattande undersökning bland både administrativt anställda och golvanställda. Resultatet 

påvisade att de som hade längst arbetslivserfarenhet eller satt på en hög position inom sin 

tjänst även hade större chans att få något stressrelaterat symptom. En av anledningarna till 

varför just dessa personer drabbades av stress och stressrelaterade symptom och sjukdomar, 

var enligt resultatet, att dessa personer hade mindre tid för sig själva, de jobbade väldigt 

mycket och hann inte med att ta hand om sig själva, träna eller ta det lugnt på fritiden. Liu och 

Tsai (2012) kom även fram till att kvinnor rapporterade in fler stressrelaterade symptom än 

män samt de som jobbade långa arbetspass eller mycket övertid. Det mest förekommande 

inrapporterade stressymptomet var nervositet, sedan kom huvudvärk, insomningsbesvär, 

besvär med magen, mardrömmar och allmän irritation (Liu & Tsai, 2012). 

 

Nytta av hälsa på arbetsplats 

Företagen kan öka sina vinster genom att satsa på en hälsosam arbetsmiljö och genom att 

förebygga och ge stöd åt sina anställda genom till exempel erbjuda att sluta röka program, 
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viktkontrollsprogram och fysisk aktivitet m.m. Detta kan göras genom att bedriva 

hälsopromotion för livsstil på arbetsplatsen, att stödja arbetstagarnas deltagande i samhället 

för den sociala biten och genom att minska arbetsplatsens exponerande för både fysiska och 

psykiska riskfaktorer. Genom att skapa hälsosamma arbetsmiljöer skapas även ett hållbart 

samhälle förövrigt.
 
Samtidigt som företagens vinst säkerställs och att hälsoagenda därför bör 

följas som en naturlig del av företagsverksamheten (Burton, 2010).
  

 

En arbetsplats kultur innehåller och definieras av de hälsosamma beteenden samt 

organisations- och miljöpolicys som är gällande inom ett företag. Dessa är viktiga för att 

hjälpa de enskilda individerna på en arbetsplats mot bättre hälsa och hälsobeteenden.  I 

ledarskap från överordnade och chefer där stöd ges ses även en förbättring kring hälsoriskerna 

och en minskning av de medicinska kostnaderna. Stora företag har ofta väletablerade 

hälsopromotionsprogram, medan mellanstora och små företag inte har det vanligtvis. 

Arbetsplatskulturen och ledarskapet bidrar till att förbättra implementering av arbetsplatsens 

promotionsprogram och bidrar därför till att arbetsplatsen går med vinst och blir mer 

produktiv (Adams et al., 2012). 

 

Självhjälp, utbildning och rådgivning ges ofta som företagshälsovård, för att bland annat 

förbättra hälsobeteendet hos de anställda så som motion och kost med gott resultat (Eibner et 

al., 2012). På en miljömässig nivå även erbjuda tillgång till hälsoprogram och träningsplatser, 

tillexempel att erbjuda de anställda en tillgång till eget gym i eller utanför arbetslokalerna. 

Tillsammans med motiverande samtal, regelbunden uppföljning och gruppstöd ges en god bas 

för främjande av hälsa på arbetsplats. Att managers, chefer och högre uppsatta inom ett 

företag deltar i hälsoprogram och träningsaktiviteter, uppmuntrar de andra anställda inom 

företaget att göra detsamma, vilket bidrar till en hälsosam arbetskraft (Alexander et al., 2008). 

 

Hälsofrämjande program och promotion inom olika företag bör utvärderas för att se om det 

hälsorelaterade beteendet och medicinska kostnader för de anställda förändrats (Eibner et al., 

2012) Genom att utvärdera hälsopromotionens inverkan på de anställdas hälsa kan 

hälsoresultat fås fram. Detta kan göras med enkäter där självuppskattad hälsa värderas av de 

anställda före och efter interventionen, men kan även mätas genom att ta tillexempel 

kolesterolvärden, vikt och blodtryck före och efter en intervention med fysisk aktivitet. Dessa 

hälsoresultat kan sedan användas för att övertyga arbetsgivare om att personalen är friskare 

och på så vis även sänka hälsoförsäkringskostnaden. Förutom denna fördel visar ökningen i 
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hälsa hos de anställda även att själva kostnaden för hälsoprogrammet betalar tillbaka sig för 

arbetsgivaren som går med vinst i längden (Alexander et. al., 2008). Ofta fattas det dock 

information om hur olika promotionsmodeller fungerar jämfört med varandra, och fattas även 

stark forskning bakom dem. Det kan även därför ibland vara svårt att utvärdera 

hälsoresultaten och jämföra med andra modeller (Eibner et al., 2012). Vidare är det svårt att få 

fram hur vida företaget reducerar kostnader genom den uppnådda beteendeförändringen hos 

personalen eftersom det beror på vilken design initiativet har, och att effekten beror på fler 

faktorer som tillexempel den anställdas personliga karaktär samt 

organisationsomständigheterna, arbetskulturen med mera (Frølich, 2010). 

 

En annan åtgärd kan vara att se över arbetsscheman, då dessa påverkar arbetslivet, men även 

livet utanför arbetet. Sömnen och hälsan påverkas då den blir störd eller om den blir för liten, 

och detta är en viktig del för att arbete ska kunna utföras ordentligt samtidigt som sömnen är 

väsentlig för arbetstagarens personliga hälsa. Det är viktigt att se över arbetsscheman så att 

arbetstagare får tillräckligt med sömn, vilket kan göras under eller efter en arbetsperiod av 

arbetsorganisationen. Hälsosamma arbetsscheman
 
är en grundfaktor till arbetsrelaterad hälsa i 

sig (Takahashi, 2012). En ökad naturkontakt via arbetsplatsen sänker den självuppfattade 

stressmängden hos de anställda samt höjer den uppfattade hälsan generellt. Därför kan en 

även en ökad naturkontakt vara en bidragande miljöfaktor för en förbättrad hälsosam 

arbetsplats (Chen, Dodd, Largo- Wight & Weiler, 2011). 

 

Problemformulering 

 

Både i Sverige och i övriga västvärlden finns en ökad ohälsa på arbetsplats i form av ökad 

arbetsbörda, stress och press från arbetsgivare m.m. Dessa ohälsosamma faktorer som 

personal och anställda utsätts för leder fram till en rad olika sjukdomstillstånd och 

funktionsnedsättningar, vilka kan vara farliga för hälsan och i vissa fall även kan leda till 

kroniska tillstånd och rent av döden. Mer kunskap om vilka faktorer som bidrar till ökad hälsa 

på arbetsplats skulle kunna användas vid hälsoarbete och promotion på arbetsplatser för att 

undvika ohälsa och dess konsekvenser.  
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Syfte 

Syftet med föreliggande studie att var att beskriva vad de anställda på företag inom 

hälsobranschen upplevde vara en hälsosam eller ohälsosam arbetsplats. 

 

Metod 

 

Metodval 

En kvalitativ metod valdes där syftet var att belysa vad de anställda inom företag inom 

hälsogenren själva ansåg var en hälsosam eller ohälsosam arbetsplats och vad som bidrog till 

det.  

 

Urval 

Urvalet baserades på företag verksamma inom vård och hälsa, där personalen själva jobbade 

med att förmedla hälsa eller ge vård till sina kunder. Fem informanter eftersöktes. 

Efter att ha kontaktat alla vårdcentraler i Helsingborg utan att få tag i några intresserade, 

valdes mindre arbetsplatser som var direkt förknippade med hälsa varpå olika friskvård och 

träningsanläggningar kontaktades. Vid första kontakten vid första företaget gavs godkännande 

av platsansvarig att kontakta övriga anställda inom företaget. Företaget har sina anläggningar 

på två ställen i Helsingborg varpå båda kontaktades. Fyra stycken, två från varje anläggning 

tackade ja, och dessa fick mer information via telefon och tid och datum för intervju 

bestämdes. Eftersom det fattades en informant för att säkerställa de fem som behövdes till 

studien, valdes det att kontakta en annan träningsanläggning i Helsingborg vars 

arbetsuppgifter och arbetsplats liknade den första så mycket som möjligt, varpå en person 

tackade ja vid första tillfrågan. Storleken på urvalsgruppen uppgick tillslut till fem personer, 

vilket var det antalet som de förskrivna kriterierna för studien hade. Urvalsgruppen bestod av 

fem kvinnor i åldern 20-35 år vilka arbetade inom hälsobranschen med fokus mot att förbättra 

klienters hälsa. 

 

Datainsamling 

Datainsamling skedde genom metoden semi strukturerad intervjuform med frågor utifrån en 

intervjuguide för att underlätta för respondenterna att själva berätta och delge mer information 

utöver de frågor som ställdes (Olsson & Sörensen, 2011) Intervjuguiden innehöll 
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öppningsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutningsfrågor för att få så mycket 

information som möjligt som kunde bidra till att besvara syftet (Bilaga 1). Två exempel på 

nyckelfrågor som ingick i intervjuguiden var bland annat; Vad bidrar till att du mår bra och 

trivs på din arbetsplats? och hur upplever du att du själv kan bidra till en hälsofrämjande 

arbetsplats?  Frågorna kompletterades med uppföljningsfrågor som; det lät intressant kan du 

berätta mer eller; skulle du kunna utveckla lite mer hur du menar med det? Intervjuerna 

skedde vid ett personligt möte vid en tid och plats som passade informanterna, alla utom en 

valde att ta detta möte i kombination med början eller slutet av en arbetsdag, på sin 

arbetsplats. Eftersom intervjuerna var frivilliga och för att underlätta i insamlingsarbetet av 

datamaterialet genomgjordes även en av intervjuerna på en plats vald av deltagaren utanför 

arbetets lokaler. Två intervjuer utfördes i ett avskilt rum på arbetsplatsen, två utfördes i rum 

med förbipasserande kunder och en intervju utfördes privat i avskiljt rum utanför arbetets 

lokaler. Intervjuerna tog olika tid, trots att målet var minst 20 minuter varierade det från 

person till person med några minuter mer eller mindre, med en variation mellan15-25 minuter. 

Datamaterialet samlades in genom inspelning av de muntliga intervjuerna på en Iphone för 

vidare transkribering och utskrift. Fältnoteringar gjordes i ett block samtidigt som 

intervjuerna. Intervjuerna ägde rum hösten 2012. 

 

Dataanalys 

Temaanalysen började med att de inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant till text i 

separata word- dokument i officepaketets program, Microsoft Word. Även fältanteckningarna 

skrevs ned i eget word dokument. Dessa dokument lästes sedan igenom flera gånger och 

betydelsefulla meningar som svarade mot syftet för studien markerades med färg i alla fem 

intervjuernas enskilda dokument. Sedan lästes dem om igen och kommentarer lades till för 

varje utvald mening. Meningar gjordes om till ca 70 stycken kommentarer, vilka utgjorde 

komprimerade meningsenheter vilka överfördes till ett nytt eget dokument. När detta var gjort 

granskades dem noga var för sig och sedan i sitt sammanhang för att hitta dem som passade 

ihop. Detta gjordes genom att efter varje meningsenhet sätta en kod som beskrev innehållet 

mer konkret. Dessa koder blev i vissa fall samma på olika meningsenheter, och i vissa fall 

olika men ändå så att det gick att göra en klar koppling till en annan kod. Därefter 

sammanställdes alla koder och deras tillhörande meningsenheter med en färgkod för att lättare 

kunna överblicka vilka koder som passade ihop. När detta var gjort började letandet efter att 
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hitta olika teman bland koderna. Tre teman uppstod; social samvaro med arbetskamrater, gott 

ledarskap och tillgång till friskvård och rörelse. 

 

Etik  

De etiska övervägandena gällande frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet, 

motsvarade nivån av datainsamlingen och var korrekt matchad för ändamålet (Olsson & 

Sörensen, 2011) Vidare formulerades ett informationsbrev både till chef eller ansvarig på 

företagen och ett till de anställda (bilaga 2). Detta för att säkerställa att försökspersonerna 

även kallat informanterna, fått information om studiens tillvägagångssätt, syfte och nytta för 

att på så vis kunna lämna sitt samtycke till att delta på frivillig basis. En blankett (bilaga 3) för 

samtycke lämnades ut både till platschef inom verksamheten och till informanterna för 

påskrift innan själva datainsamlingen utfördes. Vidare gavs även informationen ut muntligt 

både vid telefonkontakt och precis innan datainsamlingen påbörjades, detta för att förtydliga 

frivilligheten, konfidentialiteten, sekretessen och att de kunde avbryta studien när som hellst 

utan att behöva uppge någon anledning (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

 

Resultat 

Genom analys av intervjuerna visade sig tre teman; en social samvaro med arbetskamrater, ett 

gott ledarskap och tillgång till friskvård och rörelse. Dessa tre teman involverade olika 

aspekter av vad som bidrar till en hälsofrämjande arbetsplats men även vad som bidrar till att 

hälsan påverkas negativt. Detta eftersom friskfaktorer även kan ha motsatt effekt och bli 

riskfaktorer, vilket redogörs för varje enskilt 

tema.  

 

Figur 1: Modell över de tre temana för 

upplevelser av hälsofaktorer på arbetsplats. 

 

Modellen symboliserar de tre temana som sfärer 

vilka integrerar med varandra. Den sociala 

samvaron, ledarskapet och tillgången till 

friskvård och rörelse kan ses som tre separata 

hälsofaktorer, men samtidigt kan de kopplas 
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samman och påverka varandra. Modellen är gjord för att läsaren lättare ska få en överblick över de tre 

temana som framkom i resultatet för denna studie. 

 

En social samvaro med arbetskamrater 

Att hjälpas åt, att ge stöd och att finnas där för varandra var viktiga egenskaper som 

informanterna värdesatte hos sina arbetskamrater. Det var även viktigt att bli sedd och bli 

tagen på allvar av kollegor, och att de lyssnade och bekräftade en både när det handlade om 

bra saker eller om dåliga. Det var viktigt att jobba som ett team och att få träffa sina 

arbetskollegor relativt ofta både i arbetssituationer och mer privat utanför jobbet för att stärka 

den sociala sammanhållningen som bidrar till en bättre arbetsplats generellt. 

”…man vill ju gärna känna att man är med i ett gäng där alla stöttar varandra och alla har 

roligt ihop. Inte bara att man jobbar mot varandra, och att man känner sig utfryst.” 

Vidare beskrivs det att feedback i form av att ge både positiv och negativ kritik var viktigt för 

att det ska fungera på arbetsplatsen. Att få stöd från arbetskamrater vid jobbiga situationer och 

att själv kunna ge stöd samt ge och få feedback ansågs även som något väsentligt för att det 

ska fungera socialt och för att arbetsuppgifterna ska göras så bra som möjligt. Det var även 

viktigt att ha social kontakt professionellt och ha kontakt med sina klienter eftersom det 

ansågs att en social arbetsplats bidrog till att man trivs bättre. 

”…det ingår i arbetsuppgifterna att prata och vara social så att eh, de, de främjar ju också 

hälsan, det får ju en också att må bra att ha relationer till andra människor.” 

Det var viktigt att känna energi och glädje både under arbetsdagen och att man kunde känna 

sig glad och ha energi kvar när man gick därifrån vid arbetsdagens slut. För att man skulle 

känna sig riktigt nöjd med sin arbetsdag var det sociala samspelet på arbetsplatsen mycket 

bidragande till att det blev så. Att det fanns ett positivt bemötande och positiv energi var även 

något som framkom i undersökningen som en gemensam nämnare för sammanhållningen. Om 

man jobbade med positiva människor, skrattade mycket och kände glädje under dagen 

skapades en positiv energi som smittade av sig.  

Negativa faktorer beskrevs genom att stöd inte gavs av arbetskollegor eller när man inte hade 

tillgång till att träffa sina kollegor så ofta eftersom man jobbade mycket ensam. Andra 

negativa aspekter av den sociala samvaron var när man jobbade ihop med personer som var 

negativa och drog ner ens energi, när kunder mest klagade på saker eller när kollegor tog med 
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sina personliga problem till arbetsplatsen. Det var även viktigt att tänka på hur man själv 

agerade, eftersom dålig stämning kunde förstöra och bidra till en negativ energi som belastade 

arbetsprestationerna. 

”..eh jag tror ju också att eh, alla har ju dåliga dagar men det är ju att försöka behålla dem 

utanför jobbet, jag tror det förmedlar bra till sina kollegor gör också att man hjälps åt att ha 

en hälsofrämjande arbetsplats.” 

 

Ett gott ledarskap 

Den sociala samvaron leder vidare till tema två som handlar om att ledarskapet möjliggör för 

bekräftelse och känna nytta. Det var viktigt att få gensvar och bekräftelse på det man gjorde 

inom arbetet av chefer. Att chef eller ansvarig finns där när det behövs, var kontaktbar och 

lyssnade var även saker som tags upp som viktiga för en hälsofrämjande arbetsplats. Det är 

viktigt att chefen gav bekräftelse i form av feedback och kritik, och att chefen lyssnade på 

sina anställda så att de kände att de blev sedda och bekräftade. Ett bra ledarskap uppfattades 

där kommunikation och information var god samt där det fanns en möjlighet att påverka och 

bli förstådd, såg som hälsofrämjande på arbetsplats. Det var inte lika viktigt om det var 

negativ eller positiv kritik som gavs, det väsentliga var att det finns möjlighet till utvecklande 

feedback och kommunikation. 

”Det kan ju va att man har chefer som inte, som inte, det är klart att man kan få kritik, men 

det ska ju va konstruktiv kritik så att man känner att man utvecklas genom de. Tyvärr finns det 

ju chefer som ger en raka motsatsen, som bara gnäller.”  

Det var även viktigt att bli bekräftad och få gensvar på det man gjorde i tjänsten så tillvida att 

det man jobbade med även bidrog till en skillnad för företaget eller för en klient, att det man 

gjorde i sitt arbete ger en nytta. Att man kände att man fick en uppskattning för det man 

gjorde och att man gjorde ett bra jobb, vilket kunde vara antingen i form av bekräftelse eller 

att man upplevde att man gjorde en nytta för någon annan. Att kunna känna sig nöjd med det 

man gjorde under dagen var viktigt, och att känna att man gjorde en skillnad för någon eller 

att hjälpte andra människor generellt, gjorde att man trivdes på sin arbetsplats. Ett gott 

ledarskap som uppmuntrade de anställda till att ge varandra konstruktiv feedback och stöd 

samt att cheferna själva gav bekräftelse till sina anställda, gjorde att man kände sig nöjd och 

att de arbetsuppgifter man utförde hade en mening. 
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”…bara precis bekräfta att det jag gör eller har gjort är rätt eller fel så att man ändå känner 

att man gör, man har en mening med sitt jobb…” 

Ledarskapet uppfattades även påverka den enskildas hälsa negativt när kraven blev för stora 

på hur många arbetsuppgifter som skulle hinnas med under en viss tid. Stora skiftningar i 

arbetsbelastningarna beskrevs vara vanligt förekommande inom hälsobranschen då 

tillexempel väldigt många kunder tillkommer under höst och vintern medan det är väldigt lite 

att göra andra perioder som tillexempel på sommaren.  

”Ehm, sen om man tar den andra delen med ledarskap och så så, kan det ju va så att man har 

lite svårt att sova ibland kanske, eh, för att man ligger och grubblar på saker som har hänt 

eller ska hända eller så.  Ehm, och det som man inte hinner med och ja, så. Och det påverkar 

ju också hälsan klart. ” 

Hög arbetsbelastning i kombination med höga krav, bristfälligt ledarskap och feedback ansågs 

vara dåligt för den anställdas hälsa. Att inte bli sedd på sin arbetsplats sågs som negativt och 

förknippat med ohälsa på arbetsplats. 

 

Tillgång till friskvård och rörelse 

Det var viktigt för de anställda att det gavs möjlighet både i och utanför arbetet att kunna vara 

fysiskt aktiva. Inom jobbet sågs det som bra att kunna variera mellan olika arbetsuppgifter så 

att man både kan sitta ner och göra administrativa uppgifter men att man även fick möjlighet 

att upp och stå och röra sig emellanåt. Det sågs även som hälsofrämjande att kunna lägga upp 

sin arbetsdag själv utifrån dagens förutsättningar och att man då kunde välja själv när man 

ville sitta ner och när man vill upp och stå. Det menas även att detta bidrar mycket till att 

undvika tillexempel ryggproblem och på så vis förebyggs ohälsa på arbetsplats. Det ansågs 

som bra att ha en variation i arbetsuppgifterna mellan aktivitet och inaktivitet. 

”…när det finns att man kan välja mellan att röra på sig och sitta ned, tillexempel, det måste 

finnas nånstans där man kan sätta sig ner och ta det lugnt men också att man får lova att röra 

på sig och få va bland kunderna i det här fallet...”  

 

Vidare ansågs det vara arbetsgivarens uppgift att informera om gällande hälsoförmåner som 

eventuellt fanns på arbetsplatsen och för att dessa skulle bli så optimala som möjligt även 

borde individanpassas. Då fri träning var en tjänsteförmån, ansågs det bra då det gjorde att 
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man som anställd kravlöst kan träna när man ville utan att behöva tänka på att man måste 

träna regelbundet bara för att man hadde betalt det själv. Tillgång till träning på gym ansågs 

ge mycket både personligen och för hur man mådde på jobbet.  

 

”…jag tycker det ger mig jätte mycket att träna. Även om det känns jobbigt ibland å göra det 

så, känns det mycket bättre efteråt…” 

 

Att få möjligheten att röra på sig kändes mycket positivt för de anställda. Och det menades att 

det var bra att arbetsgivare överlag tänkte hälsoförebyggande istället för att ta kostnaderna 

sedan för tillexempel sjukskrivningar med mera. Friskvårdsbidrag var något som alla borde få 

på sin arbetsplats ansågs det i studien. 

 

 

Diskussion 

Resultatet speglar både psykologiska faktorer för hälsa, men även rent fysiska i form av 

varierande arbetsuppgifter och tillgång till träning som friskvårdsbidrag. Resultatet visade att 

den sociala kontakten med arbetskollegor och hur ledarskapet utövades var mest avgörande 

för hur man uppfattade sin arbetsplats, inte själva arbetsuppgifterna i sig som fanns på den. 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva vad de anställda på företag inom 

hälsobranschen upplevde vara en hälsosam eller ohälsosam arbetsplats. Resultatet påvisade tre 

olika faktorer som de anställda upplevde som bidragande aspekter både till en hälsosam och 

en ohälsosam arbetsplats.  

 

 

Resultatdiskussion 

 

En social samvaro med arbetskamrater 

Inom social samvaro verkar det som att de psykologiska faktorerna är det som ses som 

viktigaste och mest avgörande för om en arbetsplats är hälsosam eller ej. Resultatet visade att 

faktorer som glädje och positiv attityd vägde högt för att man skulle värdera sin arbetsdag 

som bra och kunna gå hem efter jobbet och vara nöjd, må bra och känna att man hade energi 

kvar. Det är alltså inte så viktigt vad man gör egentligen utan mer hur det sociala spelet 

fungerar runtomkring det praktiska att man får stöd av arbetskamrater och känner samvaro 
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socialt. Andra studier har visat att det är viktigt att ha en hälsosam arbetskultur på företaget 

för att de anställda ska må bra och att ju mer stöd som ges, desto större förbättring har kunnat 

påvisas i relation till hälsorisker samt minskade sjukkostnader (Adams et al., 2012). Burton 

(2010) nämner socialt stöd som en av de psykologiska faktorerna för en hälsosam arbetsplats 

och resultatet om social samvaro i denna studie har påvisat hur viktigt det är att trivas, få god 

energi av arbetskamrater och ett bra stöd från för att man ska uppfatta arbetsplatsen som 

hälsofrämjande. I en artikel om hälsofrämjande arbetsplats för sjuksköterskor beskrivs hur en 

hälso kommitté på arbetsplatsen bidrog till att de anställda började ändra sitt synsätt till 

varandra och arbetsuppgifterna till att börja bry sig mer. Kommittén införde bland annat att de 

anställda kunde nominera varandra anonymt till månadens två stjärnor, men 

uppmärksammade även de anställdas födelsedagar och andra personliga saker på en typ av 

anslagstavla i ett fikarum så att alla kunde ta del av informationen och uppmärksamma 

varandras behov. Resultatet av hälsokommittén blev att de anställda blev gladare, lärde känna 

varandra bättre och fick en bättre sammanhållning och hjälptes åt mer med arbetsuppgifter 

(Helton, 2009) Dessa resultat stödjer resultatet under temat en social samvaro med 

arbetskamrater, eftersom resultatet påvisar att de anställda upplevde att arbetsplatsen blev mer 

hälsosam när glädje och stöd fanns från arbetskamrater. Resultatet under detta tema bidrar till 

befintlig forskning inom området för hälsofrämjande arbetsplats och hälsosam arbetsplats 

med att social samvaro bland arbetskamrater bör finnas som en tänkbar utgångspunkt för att 

förbättra hälsan i relation till arbetsplatser. 

 

 

Ett gott ledarskap 

När det gäller ett gott ledarskap genom att känna att dagens utförda arbete blev bekräftat av 

chef var viktigt för att känna sig nöjd med sin prestation och att det man gjort haft en mening. 

Det var även viktigt att få feedback på det arbete man utförde och bli sedd. Det var även 

viktigt att chefen var nåbar. Andra studier har även visat på att just meningsfullheten i 

arbetsuppgifter har en stor betydelse för att människor ska må bra av sitt jobb och att arbetet 

ger möjlighet till personlig utveckling och att man känner att det man gör har en nytta för 

samhället i stort eller från någon annan (Menckel & Österblom, 2002). En arbetsplats kultur 

och inställning till hälsa var avgörande för hur väl hälsoprojekt och promotion fungerade på 

större företag där detta erbjöds (Adams et al., 2012), det stödjer resultatet för ett gott 

ledarskap genom att undersökningen kom fram till hur personal upplevde eventuellt stöd från 

arbetsgivare eller chef som en bidragande faktor för deras upplevda hälsa på arbetsplats. Det 
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direkta och indirekta ledarskapet påverkar hur de anställda mår under sin arbetsdag, vilken i 

sin tur påverkar arbetsprestationen och hälsan i övrigt. Hur de anställda upplever 

arbetsprestationskraven i relation till givet stöd och feedback från chefer och ansvariga 

påverkar utkomsten av upplevd mängd stress vilket kan adderas till andra artiklar skrivna i 

ämnet. Kawachi et al. (2010) beskriver även krav och beslutsfattande och uppkomsten av 

arbetsrelaterad stress i likhet med rådande resultat i denna studie. I en stor litteraturstudie över 

hur olika ledarskapsstilar påverkar sjuksköterskors arbetsinsatser och arbetsmiljö framkom 

resultatet att uppgiftsorienterat ledarskap inte var tillräckligt för att tillgodose de anställdas 

behov för en hälsofrämjande arbetsplats. Vidare påvisade resultaten att arbetsrelaterad oro och 

stress minskade på företag där ledarskapet var mer relationsinriktat och stödjande. 

Sjuksköterskornas arbetsrelaterade press och stress minskade när de hade en positiv 

uppfattning av ledarskapet (Cummings et al., 2010). Resultatet inom temat ett gott ledarskap 

kan förstärka den generella uppfattningen om vad som är en hälsofrämjande arbetsplats i 

relation till tidigare forskning och studier om ledarskapets inverkan på arbetsmiljön. I relation 

till syftet med studien så kan temat ett gott ledarskap besvara det både gällande vad som 

upplevs som hälsosamt och vad som upplevs som ohälsosamt, eftersom resultatet belyser båda 

aspekterna, liksom resultat från tidigare forskning inom området. 

 

 

Tillgång till friskvård och rörelse 

Resultatet visar att tillgång till friskvård och rörelse innebär att träning på arbetstid eller 

utanför arbetet ses som mycket positivt av de anställda då det bidrar till en generellt bättre 

hälsa och välmående. Att för övrigt kunna lägga upp sin arbetsdag fritt efter eget tycke anses 

kunna bidra positivt till att naturliga sittpauser eller rörelsemoment blir av, och att det är 

hälsofrämjande att få denna variation mellan stillasittande och rörelse. Hansen et al. (2012) 

gjorde mätningar och observationer före och efter en studie för att mäta den generella hälsan 

hos anställda på ett företag. Resultatet påvisar att personal som fick träna aerob träning 60 

minuter i veckan på arbetstid, visade en förbättrad kondition som primärutkomst samt 

minskade riskfaktorerna för de hjärt- kärlsjukdomarna som en sekundärutkomst av 

interventionen (Hansen et al., 2012). Burton (2010) redogör för att företagets involvering i 

övriga samhället har betydelse för de anställdas hälsa i den meningen att företag tillexempel 

har överrenskommelser med andra företag för sina anställdas räkning. Detta möjliggör att 

personal kan erbjudas förmånliga priser på hälso- och sjukvård eller tillexempel erbjuds 

prisreduktion på träningsanläggningar i samhället där företaget finns. I en randomiserad 
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kontrollstudie fick anställda med en stillasittande tjänst på ett sjukhus delta i en studie där de 

skulle utföra aeroba motionsövningar fyra gånger i veckan i 8 veckor under arbetstid, och 

sedan ytterligare fyra veckor utan vidare rekommendationer (Hewitt et al., 2008). Resultatet 

jämfördes med en kontrollgupp som inte gets möjlighet till motion på arbetstid, och resultatet 

visade att kontrollgruppen inte hade några förändringar eller förbättringar i den mätbara 

hälsan. Testpersonerna uppvisade däremot förbättrade nivåer av VO2,  som har med blodets 

syresättning att göra och konditionen. Förutom detta uppvisades förändringar i en rad andra 

mätningar som gjordes hos de som tilläts att träna på arbetstid. Studien gjordes för att 

undersöka om riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar kunde minskas med hjälp av 

motionsprogram på arbetsplats, vilket resultatet påvisade.  Med motion inkluderat på 

arbetsplatsen bevisades att inte bara riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar minskades, 

utan att denna typ av insatser även bidrar till en hälsosammare och starkare arbetskraftig 

personal på företaget (Hewitt et al., 2008). Resultatet i denna studie gällande friskvård och 

tillgång till rörelse verkar därför motsvara redan befintlig forskning inom området 

hälsofrämjande arbetsplats samt stärka detta ytterligare.  Resultatet påvisar både att det blir 

ohälsosamt på en arbetsplats utan tillgång till någon form av variation av arbetsuppgifter eller 

rörelse, och att det upplevs som en hälsofrämjande arbetsplats där tillgång till träning och 

rörelse finns. 

 

Metoddiskussion 

 

Metodval 

För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod med intervjuer utifrån en intervjuguide. Metodvalet 

valdes för att få med så många olika synpunkter och upplevelser som möjligt på vad hälsa och ohälsa 

var på arbetsplats. Metodvalet är därför relevant utifrån syftet för studien. 

 

Urval 

Själva urvalsprocessen kan även ha påverkat resultatet så tillvida att efter godkännande från 

platschef för företaget kunde resterande av de anställda tillfrågas om medverkan, eftersom det 

inte var så många anställda så tackade alla tillfrågade ja på att medverka i studien. I detta fall 

var det ett mindre företag med endast ett fåtal anställda och därför behövdes ännu ett likadant 

företag inom hälsobranschen tillfrågas, varpå den första tillfrågade tackade ja även där. 

Variationen i urvalet blev god, och motsvarade metodvalet för en kvalitativ studie. För denna 

studie anser forskaren att giltigheten i urvalsprocessen är god, men kritiken kan vara att inom 
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många arbetsplatser involverande vård och hälsa är det till stor del kvinnor som arbetar inom 

denna bransch och därför kan resultatet ha påverkats den ojämna könsfördelningen. 

Könsfördelningen blev att endast kvinnor deltog i studien eftersom det mest var kvinnor som 

jobbade på de tillfrågade arbetsplatserna. Detta kan ha snedvridigt resultatet. Det skulle även 

kunna ge fler aspekter i resultatdelen om informanterna även var i mer varierad ålder, för att 

få fram så många olika upplevelser som möjligt om vad som är hälsa och ohälsa på 

arbetsplats. Äldre personer kanske har andra erfarenheter än unga, detta kan även ha påverkat 

resultatet.  

 

Datainsamling 

Informanterna hade en chans att under intervjun rätta sig själv och reflektera över vad de sagt 

om de ville, några gjorde detta andra svarade bara kort och koncist på frågorna. Giltigheten 

kan diskuteras i de fall där svaren blev väldigt korta och mycket promtning behövdes och 

uppföljning, eftersom det alltid finns risk att som forskare lägga vikt vid vissa saker vid 

spontana uppföljningsfrågor, vilket kan ha påverkat resultatet i en annan riktning än den som 

informanten själv hade från början. Det går även att diskutera forskarens sätt att ställa 

intervjufrågorna och forskarens kroppsspråk, detta kan även ge undermedvetna uppmaningar 

eller antydningar till vad som är intressant i informanternas svar. Forskarens nickningar eller 

leende kan ha uppmanat informanterna att bre på frågor som de egentligen inte hade lagt så 

mycket vikt vid själva. Detta kan ha påverkat resultatet. Själva datainsamlingen ägde rum 

över en fyraveckorsperiod, vilket kan ha påverkat resultatet så tillvida att tillförlitligheten 

kanske minskat, om tillexempel första informanten berättat om vilka frågor som ingick i 

intervjuguiden till de övriga anställda och på så vis kan de ha hunnit tänka ut vad de vill säga 

eller vad som är bäst att säga med tanke på lojaliteten mot sitt företag. Själva datainsamlingen 

skedde genom inspelning på en Iphone och tillförlitlighet för datainsamlingsinstrumentet kan 

diskuteras utifrån att Iphone inte endast är en inspelningsapparat utan även en telefon, vilken 

kan ringa undertiden den används för inspelning vilket den vid ett tillfälle gjorde. Andra 

störningsmoment som att informanten själv fick telefonsamtal och gick iväg från intervjun 

skedde, samt att förbipasserande kunder påverkade tillförlitlighet av inspelningskvaliteten då 

brus och oljud uppstod och fokus försvann från intervjufrågorna, samt att validiteten av 

informanternas svar kan ha påverkats vid de tillfällen som intervjuerna ägde rum i offentliga 

lokaler. Författarens vana eller ovana att utföra och intervjuerna kan även ha påverkat 

tillförlitligheten. 
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Dataanalys 

Analysmetoden var temaanalys, där de inspelade intervjuerna transkriberades till text. Texten 

analyserades för att hitta bärande meningsenheter, koder och slutligen teman. Forskarens vana 

eller ovana att utföra denna typ av analys kan ha påverkat resultatet. Analysmetoden var 

annars lämplig i förhållande till syftet och metod på studie.  

 

Etik 

De etiska övervägandena i studien behandlade och hade i åtanke informanternas 

konfidentialitet, samtycke och att det när som helst utan att behöva uppge någon anledning, 

även möjligt för informanterna att hoppa av studien. De etiska aspekterna av studien anses 

därför skapa en god giltighet. 

 

Konklusion 

Det framkom tre teman, en social samvaro med arbetskamrater, ett gott ledarskap samt 

tillgång till friskvård och rörelse. Resultatet påvisade att stöd från arbetsgivare och 

arbetskamrater var viktigt för trivseln och att må bra på sin arbetsplats. Det sociala samarbetet 

och kommunikationen mellan arbetskollegor och ut mot kunder var väsentlig för att 

personalen ska uppleva att deras arbetsplats är hälsosam. Vidare var det även viktigt att känna 

som anställd att man får bekräftelse av sin chef, arbetskamrater och/ eller från sina kunder, för 

att arbetet skulle kännas meningsfullt och ledarskapet skulle anses som gott. Det var även 

viktigt att man hade möjligheten att variera sina arbetsuppgifter så till vida att man kunde 

variera mellan att vara i rörelse och vara stillasittande med administrativa uppgifter. Det var 

viktigt för att må bra på sin arbetsplats och för att förebygga ohälsan att få lov att röra på sig 

och bli erbjuden friskvårdsbidrag eller annan likvärdig förmån där man kunde röra på sig och 

vara fysisk aktiv, eftersom det ansågs som en bidragande faktor till en bättre hälsa generellt 

och på arbetsplatsen. 

 

Implikation 

Det som framkommit i denna studies resultat skulle kunna användas till att bygga en modell 

för en mer hälsofrämjande arbetsplats. De tre temana social samvaro, ett gott ledarskap samt 

fysisk aktivitet skulle kunna vara tre grundpelare för en interventionsmodell eller som 
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allmänna riktlinjer för arbetsplatser som vill jobba mer med sin personal och skapa en bättre 

arbetsmiljö. Modellen, redogjord för under resultat, över dessa tre teman skulle kunna 

användas genom att generalisera denna utanför arbetsplatser inom hälsobranschen, eftersom 

de som redan jobbar med hälsa verkar ha en god varierande arbetsmiljö socialt och fysiskt. 

Det skulle kunna vara lämpligt att implementera modellen på tillexempel arbetsplatser med 

administrativt kontorsarbete eller monotona industriarbete. Utifrån resultaten i studien kan 

förslag på folkhälsonivå vara att försöka stödja hälso- och miljöpolicys med fokus på det 

sociala och gott ledarskap på organisationsnivå för företag. Ett förslag utifrån temat om social 

samvaro med arbetskamrater kan vara att erbjuda de anställda fler överlappande arbetspass, 

regelbundna gemensamma arbetsrelaterade möten samt anordna aktiviteter för de anställda 

utanför arbetstid, kan antagandet göras att den arbetsrelaterade hälsan ökas för de anställda 

och med den även öka produktivitet, effektivitet och på sikt företagets vinst. Ett förslag 

utifrån temat gott ledarskap skulle kunna vara att regelbundet utföra utvärderingar, där 

personal kan ge feedback och konstruktiv kritik till sina chefer på företaget de arbetar på. 

Förslag utifrån temat om tillgång till friskvård och rörelse kan beröra att se över scheman och 

arbetsuppgifter så att de varieras mer för de anställda, samt att fortsätta uppmuntra till fysisk 

aktivitet utanför arbetstid.  
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Intervjuguide             Bilaga 1 

 Öppningsfrågor                                 

Vad är hälsa för dig i vardagen? 

Vad är ohälsa för dig? 

    

Inledningsfrågor  

Vad är en hälsosam arbetsplats för dig?    

Vad anser du vara en ohälsosam arbetsplats? 

 

Övergångsfrågor   

Vad anser du vara hälsostöd på arbetsplats?  

Vad bidrar till att du mår bra och trivs på din arbetsplats?  

 

Nyckelfrågor  

Hur skulle du vilja må efter en dag på jobbet?  

Hur skulle du vilja att ett bra hälsostöd skulle se ut?  

Hur upplever du eventuell hälsopromotion påverkar din hälsa?  

Hur upplever du att din arbetsgivare kan bidra till en hälsofrämjande arbetsplats?  

Hur upplever du att du själv kan bidra till en hälsofrämjande arbetsplats? 

 

Avslutande frågor  

Finns det några mer rent fysiska faktorer som påverkar den arbetsrelaterade hälsan enligt dig? 

Är det något mer du vill tillägga? 

 

Promtning 

Det låter intressant, kan du berätta lite mer?  

Hur menar du då?  

Kan du utveckla? 



 

 

 

                                                                                                                                        Bilaga  2 

                                           Informationsbrev 

Intervjustudie om hälsofrämjande arbetsplats 
Mitt namn är Lou Engström och läser C-kursen i folkhälsovetenskap på Halmstad Högskola. 

Min kandidatuppsats handlar om hälsofrämjande arbetsplats och jag vill undersöka vad Ni 

anställda tycker är en hälsosam arbetsplats och vad Ni tycker främjar hälsa på en arbetsplats. 

Genom studien belyses därmed vad som bidrar till en hälsosam arbetsplats och ger en ökad 

förståelse, samt att dessa resultat kan företaget sedan ha nytta av för att jobba vidare med 

denna typ av frågor. Du tillfrågas nu om Du vill delta i denna undersökning och i så fall 

kommer Du att bli kontaktad via telefon och mail med en förfrågan om du vill vara med i 

studien eller ej. Om du samtycker vid förfrågan kommer en tid och plats att bestämmas för en 

intervju. Detta sker på en tid och plats som passar Dig. Intervjun kommer att ske i 

samtalsform och kommer pågå i cirka 20 till 30 minuter och kommer spelas in på band. Ditt 

deltagande är helt frivilligt och Du kan när som helst under undersökningen välja att inte 

längre delta. Du behöver inte ange något skäll till varför Du i så fall inte vill vara med i 

undersökningen. Information behandlas konfidentiellt och bara forskare i denna studie får ta 

del av materialet. Det inspelade materialet kommer att raderas efter studien, men 

intervjutexten kommer att behållas men utan möjlighet att kunna spåra källan. Ingen kommer 

kunna spåra hur just Du har svarat. Informationen kommer att behandlas och publiceras i 

uppsatsen och på Halmstad Högskolas hemsida i sådan form att Du som enskild person inte 

kommer kunna identifieras. Jag ser gärna att alla intervjuer äger rum i november månad, eller 

i början av december. Om du har frågor eller undrar något mer, tveka inte på att kontakta mig.  

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar // Lou Engström 

Student/Kontakt                     Handledare/Lektor 

Lou Engström                     Maria Nyholm 

Högskolan i Halmstad                     Högskolan i Halmstad  

Tel: 0723091083                     Tel: 035-16 76 37 

Mail: loueng10@student.hh.se                    Mail: Maria.Nyholm@hh.se        
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                                                                                                                                        Bilaga 3 

                                                        Skriftligt samtycke 

Vad är en hälsofrämjande arbetsplats? 

Jag har tagit del av den muntlig och skriftliga informationen (informationsbrev) om vad 

studien handlar om och har haft möjlighet att ställa frågor och få dessa besvarade via telefon 

och mailkontakt med författaren om jag så ville. Jag är medveten om att mitt deltagande är 

frivilligt och att jag när som helst och utan förklaring eller skäl kan avbryta mitt deltagande. 

Jag kan i och med detta samtycka till medverkan i denna studie.  

 

 

Underskrift_____________________________________ 

 

 

Namnförtydligan_________________________________ 

 

Ort, datum______________________________________ 

 

 

 

 

Författarens underskrift_____________________________ 

 

Namnförtydligan__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


